
اعتدال در كالم امام خمینی)ره(

تندروی و کندروی نکنید
من امیدوارم که شما باز توجه کنید به مسائل، توجه 
به  کنید  توجه  به خودتان،  کنید  توجه  دنیا،  به  کنید 
قدرت خودتان. نشکنید این قدرت را، گرچه شماها 
نمی توانید، لکن نباید یک همچو کاری در ایران بشود. 
من نمی خواهم دل شما را بشکنم، لکن شما دل ملت 
ما را نشکنید، شما دل مسئولین ما را نشکنید، شما هی 
تندرو و کندرو درست نکنید، دودستگی ایجاد نکنید، 
این خالف اسالم است، خالف دیانت است، خالف 

انصاف است، نکنید این کارها را. 
)صحیفه امام، ج 20، ص: 164(

از مقام اعتدال غافل اند!
قوه غضبیه یکی از نعم بزرگ الهی است که به واسطه 
بقای  حفظ  آن  با  و  شود،  آخرت  و  دنیا  تعمیر  آن 
شخص و نوع و نظام عایله گردد، و مدخلیت عظیم 
در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه دارد. اگر این 
قوه شریفه در حیوان نبود، از نامالیمات طبیعت دفاع 
نمی کرد و دستخوش زوال و اضمحالل می گردید. و 
اگر در انسان نبود، عالوه بر این، از بسیاری از کماالت 
و ترقیات باز می ماند. بلکه حد تفریط و نقص از حال 
اعتدال  نیز از مذاّم اخالق و نقایص ملکات شمرده 
شود که بر آن مفاسدی بسیار و معایبی بیشمار مترتب 
گردد، از قبیل ترس و ضعف و سستی و تنبلی و طمع 
و کم صبری و قّلت ثبات- در مواردی که الزم است- 
و راحت طلبی و خمودی و زیر بار رفتن و انظالم و 
رضای به رذایل و فضایح که پیش آید برای خود یا 
عایله اش و بی غیرتی و کم همتی. خدای تعالی در 
صفت مؤمنین فرماید: أشّداء علی الکّفار رحماء بینهم.« 
اداره امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود 
و تعزیرات و سایر سیاسات دینیه و عقلیه نشود جز 
در سایه قوه شریفه غضبیه، پس آنها که گمان کردند 
کماالت  از  آن  کردن  خاموش  و  قوه غضب  کشتن 
و معارج نفس است، خود خطایی بزرگ و خطیئه 
عظیمه ای کردند و از حد کمال و مقام اعتدال غافل اند.

)چهل حدیث، ص: 135(

اعتدال حقیقی چیست؟
از رسول خدا منقول است که، خط مستقیمی در وسط 
کشیدند و خطهای دیگری در اطراف آن، و فرمودند: 

این خط وسط، خط من است .
و اعتدال  حقیقی، جز برای انسان کامل که از اول سیر 
تا منتهی النهایه وصول  هیچ منحرف و معوج نشده 
است، برای کسی دیگر مقّدر و میسور نیست، و آن 
به تمام معنی خط احمدی و خط محمدی است و 

دیگران از سایرین، سیر به تبع کنند، نه به اصالت.
)شرح حدیث جنود عقل و جهل)طبع جدید(، متن، ص: 153(



خروج از اعتدال انحراف است
خروج از اعتدال و عدالت الهی و صراط مستقیم ، انحراف است و 

اجتناب از آن وظیفه ای الهی است. 
)کلمات قصار امام خمینی(

اعتنا به این امور، خروج از اعتدال است
 قاضی پس از شرایط معتبرة شرعیه باید در اجرای موازین قضایی 
سخت و ُصلب باشد. نه تحت تأثیر عواطف و جوسازیهای بی مورد 
واقع شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازیهای 
منحرفان و انتقامجویان، برخالف موازین الهی از رحمت بر بندگان 
خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط برخالف عدل الهی 
است و آقایان شورای قضایی و قضات محترم در سراسر کشور باید 
احراز کرده باشند که در هر صورت از تبلیغات باطل و تهمتها و 
افتراها در امان نیستند. بنابراین، اعتنا به این امور و خدای نخواسته 
خروج از اعتدال و عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و 

اجتناب از آن، وظیفة الهی است. 
)صحیفه جلد 19(

اعتدال مهدوی
و قضیة غیبت حضرت صاحب، قضیة مهمی است که به ما مسائلی 
می فهماند. مِن جمله اینکه برای یک همچو کار بزرگی که در تمام 
دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود در تمام بشر نبوده کسی 
االّ مهدی موعود ـ سالم اهللّ  علیه ـ که خدای تبارک و تعالی او را 
ذخیره کرده است برای بشر. هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای 
عدالت آمدند و مقصدشان هم این بود که اجرای عدالت را در همة 
عالم بکنند لکن موفق نشدند. حتی رسول ختمی ـ صلی اهللّ  علیه 
و آله و سلمـ  که برای اصالح بشر آمده بود و برای اجرای عدالت 
آمده بود و برای تربیت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق 
نشدند به این معنا، و آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و 
عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد، نه آن هم این عدالتی که 
مردم عادی می فهمند که فقط قضیة عدالت در زمین برای رفاه مردم 
باشد بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی 
پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن 
این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان. 
اگر اخالقش اخالق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال 
برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید یک 
انحرافاتی و کجیهایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیدة 
صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان. در 
زمان ظهور مهدی موعودـ  سالم اهللّ  علیهـ  که خداوند ذخیره کرده 
است او را از باب اینکه هیچ کس در اولین و آخرین، این قدرت 
برایش نبوده است و فقط برای حضرت مهدی موعود بوده است 
که تمام عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد، و آن چیزی 
که انبیا موفق نشدند به آن با اینکه برای آن خدمت آمده بودند، 
خدای تبارک و تعالی ایشان را ذخیره کرده است که همان معنایی 
که همة انبیا آرزو داشتند، لکن موانع، اسباب این شد که نتوانستند 
اجرا بکنند، و همة اولیا آرزو داشتند و موفق نشدند که اجرا بکنند، 

به دست این بزرگوار اجرا بشود.
)صحیفه جلد 12(

حوزه وخطر خروج از اعتدال
اسالم اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به 
طریقة موروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد. 
ولی اگر همه چیز به دستش آید و خدای نخواسته فقهش به همان 
طریقة سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و 
به تباهی خواهد کشید. و با آنکه می دانیم مراجع عظام و علمای 
اعالم و مدرسین عالیقدر ـ دامت برکات وجودهم ـ توجه به این 
امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق و برقهای 
شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسلهای بعد اثر گذارد و 
خدای نخواسته آنچه از آن می ترسیم به سر حوزه ها بیاید. الزم 
است آقایانی که در این امور دست دارند و متصدی این مسائل 
هستند توجه کنند که حد افراط را جلوگیری کنند، و هر چه می کنند 
در خدمت حوزه های علمی و در خدمت اسالم و علوم اسالمی 

باشد، و کارها تعدیل شود و از افراط و تفریط احتراز گردد. 
)صحیفه جلد 17(

اسالم یك رژیم معتدل است
یـکـی از امـوری کـه الزم بـه تـوصیه و تذکر است آن است که 
اسالم نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب ومحروم کننده توده 
های تحت ستم و مظلوم موافق است ؛ بلکه آن را به طور جـدی 
گـر چـه بـعـض کـج فـهـمـان بـی اطـالع از رژیـم حـکـومـت 
اسـالمـی و از مـسـائل سـیـاسـی حـاکم در اسالم در گفتار و 
نوشتار خود طوری وانمود کرده اند )و باز هم دست بـرنـداشته 
اند( که اسالم طرفدار بی مرز و حد سرمایه داری و مالکیت است 
! و با این شیوه ، کـه بـا فـهم مج مغرضان و دشمنان اسالم باز 
نموده که به اسالم بتازند و آن را رژیمی چون رژیـم سـرمـایـه 
داری غـرب ، مـثـل رژیم امریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران 
غرضمندان و یا ابـلهـانـه بـدون مـراجعه به اسالم شناسان واقعی 
با اسالم به معارضه برخاسته اندـ  و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم 
و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قایل به 
اشتراک می باشند، با اختالف زیادی که دوره های قدیم تاکنون حتی 
اشتراک در زن و هـمـجـنـس بـازی بـوده ، و یک دیکتاتوری و 
استبداد کوبنده در برداشته ، بلکه اسالم یک رژیم مـعـتـدل ، بـا 
شـناخت مالکیت بحق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به 
راه می افتد و عدالت اجتماعی ، که الزمه یک رژیم سالم است، 

تحقق می یابد.
وصیت نامه امام خمینی

اسالم غیر اعتدالی!
بعضي  هم  اگر اسالم  مي خواهند، یک  اسالم  وارونه  مي خواهند ؛ نه  
آن  اسالمي  که  اسالم  پیغمبر اکرم  )ص ( است  و به  وحي  الهي  آمده  
است . و در وحي  هم  تصرف  مي کنند و آن  را به  صورت  دیگر در 

مي آورند.
 )صحیفه  ،ج  10(
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